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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Hovorková, Johana  
Název práce: Mediální obraz osobnosti a tvorby Ivana M. Jirouse 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Barbara Köpplová 

Pracoviště:       
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Předložená diplomová práce věnovaná Ivanu M. Jirousovi a jeho obrazu v médiích se  mírně  odcháluje od 
původních tezí, což poněkud posouvá původní záměr práce od celkového hodnocení jeho osobnosti více 
k osobnosti jako básníka. Na kvalitu práce to však dopad nemá a cíl, který si Johana Hovorková předsevzala, 
splnila.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 1 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Obraz osobnosti v médiích je téma, které není snadné metodicky uchopit a je nepochybně dobře, že autorka 
postupuje chronologicky. Očekávala jsem, že Johana Hovorková  v práci bude vycházet z většího souboru 
mediálních textů zveřejněných před rokem 1990, zdá se však, že většina článků, se kterými diplomantka pracuje, 
pocházejí   až  z doby porevoluční. Důvod je mi zřejmý, ale přeci jen jsem doufala, že diplomantka třeba 
v Literárním měsíčníku, Tribuně či jiném normalizačním časopise možná najde o Jirousovi  nové texty. V této 
souvislosti zcela nerozumím na s. 16 pasáži o článku Ivana Svitáka, ve kterém autorka píše, že článek byl  
zveřejněný v Rudém právu. Johana Hovorková v poznámce uvádí, že informaci převzala z Magorova zápisníku. 
je ale zřejmé, že Sviták byl tou dobou v zahraničí a jistě nemohl v roce 1985 publikovat v Rudém právu, nýbrž 
v exilovém čtvrtletníku Právo lidu. K článku byla pak v roce 1987 v časopise Vokno i zajímavá polemika.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 



3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 1 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce má jasnou strukturu, je logicky členěná. Pokud jde o odkazy a  poznámkový aparát vše je zcela 
v pořádku. Jen na s. 12 mi chybí u časopisu Výtvarná práce odkaz, zatímco u ostatních dalších listů poznámka je. 
Časopis Výtvarná práce byl rovněž zastaven, podobně jako Divadlo i Výtvarné umění. Z hlediska stylistického je 
práce zcela v pořádku.K práci jsou jako přílohy připojené tři rozhovory, které dobře dokreslují předchozí výklad. 
Také obrazová příloha je dobrým zpestřením práce.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Johana Hovorková předložila diplomní  práci o jedné z  osobností kulturního disentu, o osobnosti odporu proti 
socialistické ideologii, ale rovněž  kontroverzní osobnosti svým způsobem života  70., 80. a 90. let 20. století a 
zajímavou literární tvorbou. Autorka práce je jednoznačně příznivkyní I. Jirouse a kritický odstup je pro ni 
osobně složitý, i když by občas ráda zůstala nepředpojata. Její postoj je  patrný mimo jiné např. na rozhovoru 
s Karlem Schwarzenbergem, kdy se pokouší zjistit zaraniční ohlas na  tvorbu I. Jirouse. Práce celkově zcela 
odpovídá požadavkům na závěrečné magisterské práce.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


